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Uvádění kvašených alkoholických nápojů typu "Hard Seltzer" na trh z pohledu 
potravinového práva 
 
 

Vážená paní ředitelko, 

Vážená paní výkonná ředitelko, 

Vážený pane řediteli, 

Vážený pane prezidente, 

 

 

v souvislosti s množícími se dotazy provozovatelů potravinářských podniků, především 

minipivovarů, ve věci uvádění nového typu kvašeného alkoholické nápoje s označením „Hard 

Seltzer“ na trh v ČR, si Vám dovoluji poskytnout k případnému dalšímu využití o tomto výrobku 

více informací. Jedná se přístup Ministerstva zemědělství k jeho uvádění na trh  

z pohledu potravinového práva a to zejména ve vztahu k tzv. „koncesi“. 

 

Základní výrobní surovinou pro výrobek typu „Hard Seltzer“ (obchodní označení může být 

i jiné) je cukerný roztok, který kvasí a dále se upravuje, přičemž nedochází k destilaci. 

Jde o alkoholický nápoj s obsahem alkoholu v rozmezí přibližně 4-6 %. Orientační popis 

výroby je následující: cukr je rozpuštěn ve vodě, médium je zahříváno (či přímo vařeno), 

zchlazeno a při teplotách do 30°C je kvašeno. Po prokvašení je přikročeno k chuťové 

a aromatické neutralizaci vzniklého alkoholického roztoku, což je prováděno různými 

filtracemi, mimo jiné také přes aktivní uhlí. Tato alkoholická voda, která může (ale nemusí) být 

částečně nasycená oxidem uhličitým, se dále finalizuje přídavkem aromat, příchutí, cukru, 

případně dodatečně sytí oxidem uhličitým, což dává výrobku konečný charakter.  

 

Vyhláška č. 248/2018 Sb., o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí, v ustanovení § 21 

písm. f) stanovuje, že ostatními alkoholickými nápoji se rozumí „nápoje obsahující více než 1,2 

% objemových a méně než 15% objemových etanolu, kromě vaječného likéru podle nařízení 

o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin, 

piva, nápojů na bázi piva, ovocného vína, ostatního vína, cidru, perry, medoviny, dezertní 

medoviny, rýžového vína (saké), vína, burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu“. 
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S ohledem na výše popsaný produkt se proto dle názoru ministerstva jedná o tzv. ostatní 

alkoholický nápoj. 

 

Pro výrobu ostatních alkoholických nápojů je dle zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění 

pozdějších předpisů, nutné, aby provozovatel potravinářského podniku získal koncesi „Výroba 

a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou 

piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským 

pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.  

 

Ministerstvo zemědělství při vydávání stanoviska k citované koncesi postupuje v případě 

ostatních alkoholických nápojů podle ustanovení § 3a odst. 3 zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, 

ve znění pozdějších předpisů, přičemž v případě vydání kladného stanoviska vymezuje 

podmínky provozování živnosti na rozsah „výroba ostatních alkoholických nápojů“. 

 

 

S pozdravem 

 
 
%%%el_podpis%%% 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Ing. Martin Štěpánek 
ředitel odboru 
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